UCHWAŁA Nr 190/2021
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021
roku

przez

organizacje

pozarządowe

oraz

inne

podmioty

prowadzące

działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 11 ust 1, pkt 1 i art. 15 ust.1, ust. 2 h oraz 2 j, ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020
r. poz. 1057 z późn. zm.1) oraz § 16 „Rocznego programu współpracy Powiatu
Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021
r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki pod nazwą „Wspieranie rozwoju
kultury fizycznej, sportu i turystyki” oraz konkurs ofert nr 2/2021 w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą
„Wspieranie

przedsięwzięć

artystycznych

wzbogacających

dorobek

kulturalny

i artystyczny regionu”.
2. Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
3. Łącznie przyznano dotację na kwotę – 20 000,00 zł.
§ 2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy.
§ 3. Wyznacza się komórki organizacyjne Starostwa Powiatowe w Radziejowie
do sprawowania kontroli nad realizacją zadań konkursowych:
1) Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu - kontrola merytoryczna
2) Wydział Finansowy – kontrola finansowa

1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1570 z 2020 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez:
1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radziejow.pl,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie,
3) publikację na stronie internetowej www.radziejow.pl.

Załącznik
do uchwały Nr 190/2021
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 31marca 2021 r.
Wyniki konkursu ofert nr 1/2021 pod nazwą „Wspieranie rozwoju kultury
fizycznej, sportu i turystyki”.

Lp.

Nr oferty

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej
dotacji (zł)

1.

Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
w Radziejowie

Organizowanie rozgrywek, imprez sportowych dla
młodzieży szkolnej i mieszkańców.

3 460,00 zł

Uczniowski Klub
Sportowy
„Przemystka”

Organizacja turniejów i działalność statutowa UKS
„Przemystka”

3 600,00 zł

Stowarzyszenie
„Szkoła Sercem
Wsi” w Pocierzynie

Organizowanie turniejów sportowych w powiecie
radziejowskim pod hasłem „Ze sportem za pan brat”

2 400,00

Strzelectwo sportowe- sport i rekreacja w Powiecie
Radziejowskim

5 540,00 zł

2.

3.

4.

Liga Obrony Kraju
Szkolne Koło przy
Zespole Szkól
Mechanicznych
w Radziejowie

Wyniki konkursu ofert nr 2/2021 pod nazwą „Wspieranie przedsięwzięć
artystycznych wzbogacających dorobek kulturalny i artystyczny regionu”

Lp.
1

2

2

Nr oferty

Tytuł zadania

Stowarzyszenie
„Szkoła Sercem
Wsi” w Pocierzynie
Towarzystwo
Miłośników Kujaw
w Radziejowie

Organizowane konkursów: literackiego i
plastycznego dotyczących tradycji i zwyczajów
kujawskich

1 800,00 zł

Powiatowy Konkurs Sztuki Nieprofesjonalne III
edycja

2 100,00 zł

Folklor Kujawski – wytwory ludowe, wypieki,
tańce i śpiew

1 100,00 zł

Stowarzyszenie
Partnerskie
„Kujawy”
w Osięcinach

Wysokość przyznanej
dotacji (zł)

UZASADNIENIE
Stosownie art. 11 ust.1, pkt 1 i art.15 ust.1, ust. 2h oraz 2 j ustawy z dnia
24 kwietnia 20O3 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz § 16 pkt. 7 „Rocznego programu współpracy
Powiatu

Radziejowskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami,

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/148/2020
Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w
Radziejowie zobligowany jest do ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
wykonanie

zadań

publicznych

związanych

z realizacją

zadań

Powiatu

Radziejowskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego oraz do wyznaczenia komórek organizacyjnych do
sprawowania
konkursowych.

kontroli

merytorycznej

i

finansowej

nad

realizacją

zadań

